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De nieuwsbrief A&O Provincies informeert over actuele ontwikkelingen op het gebied van
arbeidsomstandighedenbeleid, hrm- en arbeidsmarktbeleid en medezeggenschap binnen provincies.
De digitale nieuwsbrief bevat korte aankondigingen; het volledige bericht kunt u eenvoudig oproepen
via de betreffende link.

Nog enkele plaatsen Workshop Online Werven 29/6 in Utrecht
In 1 dag op de hoogte over online werven, dat is waar het om draait bij de workshop online werven die
A&O Provincies samen met de AMC Academie, instituut voor arbeidsmarktcommunicatie & werving op
29 juni a.s. organiseert voor provincies. Deze workshop is kosteloos en biedt de mogelijkheid om in 1
dag actuele kennis en inspiratie te vergaren en onderling kennis en ervaring uit te wisselen over online
werven. De interactieve aanpak geeft handvatten om digitale werving in uw organisatie een impuls te
geven. Ook wordt ingegaan op actuele arbeidsmarktontwikkelingen.
Kijk hier voor het DAGPROGRAMMA .
Aanmelden kan door uw naam, functie, organisatie, adresgegevens en telefoonnummer te mailen
naar Emiel.cellamare@aeno.nl .

Beleidsplan A&O Provincies Online
A&O Provincies heeft voor dit jaar een beleidsplan opgesteld. Hierin treft u o.a. aan de missie en
ambitie van A&O Provincies, het beleidsprogramma met de volgende vier programmalijnen (I)
Ondersteuning en ontwikkeling HRM, (II) Arbeidsmarkt, (III) Medezeggenschap en
(IV) Arbeidsomstandigheden. Activiteiten ter realisatie van de programmalijnen; trends, ontwikkelingen
en de structuur en organisatie van A&O Provincies. Het beleidsplan is zeer positief ontvangen door
zowel de werkgevers als de vakorganisaties. We willen dan ook graag een ieder die inspirerende
ideeën heeft geleverd die hebbe geleid tot de realisatie van het beleidsplan bedanken. Speciale dank
gaat daarbij uit naar de leden van het algemeen bestuur, ICP en de vakorganisaties. We wensen u
veel leesplezier.
U kunt hier het Beleidsplan A&O Provincies downloaden.

Bicultureel talent bij u op werkgeversbezoek?
Heeft u belangstelling om 12 tot 15 biculturele studenten of starters te ontmoeten? Dat kan door het
organiseren van een zogenaamd werkgeversbezoek. In één dagdeel promoot u uw organisatie en legt
u contact met potentiële medewerkers. De samenwerkende A+O fondsen voorzien in hulp bij de
organisatie. Meer informatie over de werkgeversbezoeken.

Inzending voor de HRM Prijs 2010-2011 kan nog steeds
Inzenden voor de hrm prijs kan tot 1 juli 2010. Meer informatie zoals de uitnodiging en de
voorwaarden treft u hieronder.
-Uitnodiging HRM Prijs 2010-2011
-Voorwaarden HRM Prijs 2010-2011
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AMC Bijeenkomst
18 mei was de bijeenkomst arbeidsmarktcommunicatie (AMC) in Utrecht. Willem de Kleijn (voorzitter)
opende de vergadering. De volgende zaken zijn aan de orde geweest, de laatste ontwikkelingen
beleidsplan A&O Provincies 2010. Presentatie workshop “Online werven” voor provincie medewerkers
die op 29 juni a.s. gehouden wordt. Presentatie Algemene folder A&O provincies. Toelichting op
Brochure Regionale Netwerken waarin aandacht voor “Werken in Gelderland.nl”, “Zeeland werkt” en
“Empower Limburg”. Een korte inventarisatie van de interne verspreiding van de A&O Nieuwsbrief bij
provincies en een toelichting op de Management rapportage WBDO 2009. De directeur van Qompas
dhr. Ir. Robert Jan van Egmond, ging in op Campus Recruitment 2010 en wat daar al bij komt kijken.
Klik hier voor verslag amc 18 mei of de PowerPoint presentatie Campus Recruitment.

Foto 1 amc 18
mei gemaakt
nog invoegen

Foto 2 amc 18 mei
gemaakt nog invoegen

Digi RI&E
Op 27 mei jl. heeft een training/train the trainer digitale RI&E Provincies plaatsgevonden. 10 van de 12
Arbo-co’s waren hierbij aanwezig. De training ging in op het proces van uitvoering RI&E, het
instrument zelf en onderlinge kennisuitwisseling met als doel het gebruik van de digi RI&E binnen
provincies te vergroten. Het voordeel van het digitale RI&E instrument voor Provincies is enerzijds in
de uitvoering de mogelijkheid tot maatwerk per provincie door de module indeling. Anderzijds op maat
is gemaakt voor provincies qua risico’s en werkzaamheden, dus zijn er geen overbodige vragen. Twee
belangrijke voordelen die het instrument voor heeft op de standaard RI&E’s die op de markt te
verkrijgen zijn. En dus ook 2 belangrijke argumenten voor het gebruik ervan. Wilt u meer lezen over de
digi RI&E of de presentatie die gebruikt zijn tijdens de training, klik dan hier.

Krachtig bestuur: bestuurlijk congres arbeidsmarkt overheid.
A&O Provincies heeft met succes bijgedragen aan het congres ”de arbeidsmarkt van de overheid”.
De heer Vroomen, de voorzitter van A&O Provincies heeft een toespraak gehouden.
Hier vindt u de toespraak en een impressie van de dag.

Aanmelden A&O nieuwsbrief
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via onze website http://www.aenoprovincies.nl of via het
secretariaat van A&O Provincies. Op onze website vindt u nog meer informatie over
arbeidsomstandighedenbeleid, HRM- en arbeidsmarktbeleid en medezeggenschap.
Peter Smits
Manager A&O Provincies
Klik hier voor contact
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